
Cookie-k alkalmazásával összefüggő adatkezelés 

Honlapunk cookie-kat használ annak megfelelő működésének, valamint alapvető és kényelmi 

funkciók biztosítása érdekében, továbbá anonim statisztikák készítése céljából. 

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt 

eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget 

biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak 

rögzítésére. Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, 

hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap 

üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és 

az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása). 

Honlapunkon harmadik felektől származó sütik is megjelennek. A harmadik fél által 

alkalmazott sütik esetében a jelen dokumentumban található táblázatban azonosított harmadik 

személyek minősülnek adatkezelőnek. Társaságunknak, mint Adatkezelőnek csak korlátozott 

befolyása van a harmadik személytől származó cookie-kra vonatkozóan, az ilyen 

adatkezelésekre a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó. 

A http://okoskamionok.knorr-bremse.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt a Látogató által 

használt böngésző beállítások engedik, vagy ezt a Látogató a weboldal első látogatásakor 

kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k 

segítségével. A cookie-k használatának engedélyezése önkéntes. A cookie-k letiltása általában 

a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében, adatvédelem és/vagy cookie vagy süti menüpont 

alatt keresztül lehetséges. 

Honlapunk első használata során felugró Süti Figyelmeztetés során adott hozzájárulással és a 

honlap használatával Ön elfogadja a sütik (cookie) használatát a jelen süti-szabályozási 

értesítésnek megfelelően, mely magában foglalja azt, hogy Ön elfogadja harmadik fél által 

elhelyezett süti használatát a lejjebb részletezett célokra és feltételekkel. Amennyiben nem 

fogadja el a sütik használatát, vagy azokat részben korlátozni szeretné, kérjük, tiltsa le őket a 

böngésző beállításainak módosításával, így a weboldalon található sütik nem helyezhetők a 

számítógépére. 

Jelen cookie tájékoztatónk az Adatkezelési Tájékoztatónkkal együtt értelmezendő, amely 

részletes tájékoztatást tartalmaz az adatkezelő személyéről és elérhetőségéről, valamint az 

Érintett jogairól. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

http://okoskamionok.knorr-bremse.hu/


Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9 

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-8 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

Weboldalunk a következő cookie-kat alkalmazza:  

Süti Típus 3. fél Adatkezelés célja Élettartam 

CookieConsent Feltétlenül 

szükséges 

http://okoskamionok.kn

orr-bremse.hu/ 

A felhasználó 

sütibeállításait 

tároló süti. 

1 év 

XSRF-TOKEN Feltétlenül 

szükséges 

Google A Google által 

használt süti. 

CSRF (Cross-Site 

Request Forgery) 

támadások 

kivédése, 

megelőzése 

céljából. A süti 

minden esetben 

törlődik, amikor a 

böngészőjét 

bezárja. 

1 nap 

cb-enabled Feltétlenül 

szükséges 

http://okoskamionok.kn

orr-bremse.hu/ 

Ez a süti 

megjegyzi a 

felhasználó 

hozzájárulását a 

cookie-k 

alkalmazásához a 

weboldalon. Ez 

megelőzi, hogy a 

cookie-ra 

vonatkozó 

ismertető 

megjelenjen 

minden 

alkalommal, 

amikor a 

felhasználó 

meglátogatja a 

weboldalt. Ez a 

süti nem követi 

nyomon a 

felhasználó 

személyes adatait. 

1 év 



lang Preferenciák LinkedIn Nyelvi süti, amely 

megjegyzi a 

felhasználó által 

kiválasztott 

nyelvet a 

weboldal 

használatánál. 

munkamen

et vége 

_ga Statisztikai Google A süti a Google 

Analytics-hez 

kapcsolódik. A 

Google által 

generált egyedi 

azonosító, mely 

az egyes 

felhasználók 

megkülönböztetés

ére szolgál. 

2 év 

_gid Statisztikai Google Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat. 

1 nap 

_gat Statisztikai Google Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat. 

1 nap 

BizoID Marketing LinkedIn A felhasználói 

munkamenetet 

nyomon követő 

süti, amely 

segítségével 

releváns 

hirdetések 

kerülnek 

elhelyezésre a 

felhasználó 

preferenciái 

alapján. 

29 nap 

test_cookie Marketing DoubleClick Ez a süti 

megvizsgálja a 

látogató 

böngészőjét, hogy 

az támogatja-e a 

sütik használatát. 

1 nap 

IDE Marketing DoubleClick A Google 

DoubleClick által 

használt süti, 

amely a látogató 

viselkedését és 

tevékenységeit 

követi nyomon a 

weboldalon egy 

1 év 



hirdetésre való 

kattintás után, 

hogy a hirdetés 

hatékonyságát 

mérje és 

megfelelő 

hirdetéseket 

jelenítsen meg a 

felhasználónak. 

fr Marketing Facebook Releváns 

hirdetések 

megjelenítése 

azonosító 

létrehozása és 

tárolása. 

3 hónap 

tr Marketing Facebook Releváns 

hirdetések 

megjelenítése 

azonosító 

létrehozása és 

tárolása. 

munkamen

et vége 

ads/ga-audiences Marketing Google Releváns 

hirdetések 

megjelenítése 

azonosító 

létrehozása és 

tárolása. 

munkamen

et vége 

_fbp Marketing Facebook Releváns 

hirdetések 

megjelenítése 

azonosító 

létrehozása és 

tárolása. 

3 hónap 

lidc Marketing LinkedIn A LinkedIn által 

használt süti, 

amely a weboldal 

használatát követi 

nyomon. 

1 nap 

UserMatchHistory Marketing LinkedIn A LinkedIn által 

használt süti, 

amely a 

felhasználók 

aktivitását követi 

nyomon 

különböző 

weboldalakon, 

hogy releváns 

hirdetéseket 

jelenítsen meg a 

felhasználók 

preferenciái 

alapján. 

29 nap 

bcookie Marketing LinkedIn A LinkedIn által 

használt süti, 

amely a weboldal 

2 év 



használatát követi 

nyomon. 

bscookie Marketing LinkedIn A LinkedIn által 

használt süti, 

amely a weboldal 

használatát követi 

nyomon. 

2 év 

yt-remote-cast-

installed 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

munkamen

et vége 

yt-remote-fast-check-

period 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

munkamen

et vége 

yt-remote-session-

app 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

munkamen

et vége 

yt-remote-session-

name 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

munkamen

et vége 

yt-remote-connected-

devices 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

állandó 

yt-remote-device-id Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

állandó 

VISITOR_INFO1_LI

VE 

Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely megjegyzi 

a felhasználó 

videó lejátszási 

preferenciáit. 

179 nap 

GPS Marketing YouTube Ez a süti egyedi 

ID-t helyez el a 

mobil 

eszközökön, hogy 

nyomon kövesse a 

1 nap 



felhasználói 

aktivitást a 

földrajzi helyzet 

alapján. 

YSC Marketing YouTube A YouTube által 

használt süti, 

amely egyedi ID 

alapján nyomon 

követi a 

felhasználó 

milyen YouTube 

videókat tekintett 

meg. 

munkamen

et vége 

PREF Marketing YouTube A Google által 

használt süti, 

amely statisztikát 

készít a 

felhasználók 

viselkedéséről, 

hogyan használják 

a YouTube 

videókat 

különböző 

weboldalakon. 

8 hónap 

one_session Kategorizálatl

an 

http://okoskamionok.kn

orr-bremse.hu/ 

A weboldal által 

generált egyedi 

azonosító, 

melynek célja a 

felhasználói 

munkamenetek 

azonosítása. 

1 nap 

 

 


